П Р О Т О К О Л.
от заседание на Епизоотична комисия към ОА-Ловеч
Днес, 21.04.2016 г., в зала 101 на Областна администрация – Ловеч, се проведе заседание
на Епизоотична комисия, съгл. Заповед № РД-07-15/22.01.2016 г.
Присъстваха: Ирина Митева, областен управител на област Ловеч; Драгомир Кавалски,
зам.областен управител и председател на комисията; д-р Росен Федерчев, директор на
Областна дирекция за безопасност на храните в област Ловеч и секретар на комисията;
Ангел Ангелов, гл. експерт в РДГ-Ловеч; Павлин Панов, ръководител на сдружение
„Ловно-рибарско дружество“, Ловеч; Цветелина Колибарска, инспектор в РДПБЗН
Ловеч, Иван Пенов, СДМВРЛовеч; Стелиян Чавдаров, началник ОО“АА“ Ловеч и Нели
Митева, мл.експерт в ОА-Ловеч.
Г-н Кавалски откри заседанието и каза, че то се провежда във връзка с констатирани
огнища на болестта заразен нодуларен дерматит на територията на Република България
и заповед РД 11-580/14.04.2016 год. на изпълнителния директор на БАБХ при следния
дневен ред:
1. Доклад от директора на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)Ловеч за възникнали огнища и актуалната епизоотична обстановка в България.
2. Предложения за решения и мерки за недопускане на болестта заразен нодуларен
дерматит по говедата на територията на област Ловеч.
Т. 1. от Дневния ред: Д-р Федерчев, директор на Областна дирекция по безопасност на
храните (ОДБХ)-Ловеч представи информация за възникнали огнища и актуалната
епизоотична обстановка в България.
Основни акценти в доклада бяха свързани с обзор на заболяването, описание и история
на болестта, разпространение, етиология и устойчивост на причинителя на болестта,
начини на предаване, клинични признаци и патологоанатомични изменения и др.
Представен бе и снимков материал на клинични признаци на заболяването, както и
листовки с кратко описание на заболяването. В хода на своето изказване д-р Федерчев
запозна комисията с издадени заповеди от Областна дирекция по безопасност на храните
(ОДБХ)-Ловеч за повишени епизоотични мерки и забрана за провеждане изложби и
пазари на едри преживни животни на територията на област Ловеч.

Т. 2. от Дневния ред: Д-р Федерчев представи пред комисията подходящи мерки за
ограничаване разпространението на болестта в област Ловеч, изразяващи се в следното:
 Движението на едри преживни животни да се извършват под засилен контрол.
Особено внимание да се обръща на проходите и подходите към територията на
Област Ловеч (проход Троян – Кърнаре, Проход Русалийски, главните,
второстепенните и третостепенните пътища);
 Незабавни ежеседмични клинични прегледи за заразен нодуларен дерматит на
едрите преживни животни и резултати, които да се документират;
 Забрана за провеждане на пазари и изложби на едри преживни животни;

 Извършване на инвентаризация на едрите преживни животни на територията на
област Ловеч и актуализация на данните в интегрираната информационна система
ВетИС на БАБХ;
 Организиране на вземания на проби от кръв от говеда, показали клинични
признаци на болестта заразен нодуларен дерматит и изпращането им за
вирусологично изследване до НДНИВМИ;
 Незабавно свикване на общинските епизоотични комисии, които да набележат
конкретни мерки за предотвратяване проникването и разпространението на
болестта на територията на съответните общини;
 Информиране на кметовете на населените места и лицата, отглеждащи едри
преживни животни за клиниката на заразния нодуларен дерматит и опазване на
мерките за биосигурност в животновъдните обекти, начините за извършване на
дезинсекция, както и подходящи инсектициди и задължението им незабавно да
информират съответния официален ветеринарен лекар при съмнение за
заболяване и/или смъртност.
 Засилване на контрола по придвижването/транспортирането на животните, като
придвижването на едри и дребни преживни животни да се осъществява след
термометриране и извършване на клинични прегледи за здравословното
състояние на животните от официалните ветеринарни лекари, резултатите от
които да се отразяват във ветеринарномедицинско свидетелство за
придвижване/транспортиране на животни, издадено от Ветис. Транспортираните
животни задължително да бъдат идентифицирани с индивидуални ушни марки,
придружени с ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване
/транспортиране, а едрите преживни животни и с ветеринарномедицински
паспорти, при спазване изискванията, посочени в Регламент на съвета (ЕО)/
№1/2005 г. относно защитата на животните по време на транспортиране и
свързаните с това операции, и изменящ и допълващ Директивите на съвета 64/432
еио, 93/119/ео и регламент на съвета (ЕО) № 1255/97;
 Да се приведе в готовност наличната дезинфекционна техника;
 При констатиране на клинични признаци, характерни за болестта заразен
нодуларен дерматит незабавно да се уведоми ЦУ на БАБХ;
 Ежеседмични доклади от ръководителите на териториални звена на ангажираните
институции и кметовете на общини за изпълнението на мерките в заповед на
Областен управител на област Ловеч.
Д-р Федерчев допълни, че е препоръчително в допълнение към горните мерки
кметовете на общини да определят/възстановят трупосъбирателните площадки и
упражнят засилен контрол върху сметищата и местата за събиране на отпадъци в
съответните общини.
Г-н Кавалски направи предложение ОО“АА“ да засилят контрола върху пътната мрежа
в област Ловеч и превоза на животни, като обърнат внимание на документацията,
придружаваща животните: ветеринарно-медицински свидетелства и паспорти на едрите
преживни животни, както и специализацията на транспортните средства (наличие на
лиценз за превоз на животни).
Областната епизоотична комисия в края на своето заседание взе следните решения:

1. Да предложи на Областен управител да издаде заповед за конкретни мерки, които
да се прилагат на територията на област Ловеч, във връзка с недопускане на
болестта нодуларен дерматит.
2. Да се изпратят писма до кметовете на общините от област Ловеч и всички
ангажирани институции за запознаване със заповедта за изпълнение на
задължителните мерки за недопускане на болестта.

Протоколирал:
Нели Митева, мл.експерт в дирекция АКРРДС

